Új csempe egy délután alatt?

A és B komponens
egy dobozban!

Simply Refresh

Csempefesték

A festett falicsempe felületek ellenállnak
a rövid ideig tartó vízzel való érintkezésnek.
Vizes bázisú, szagtalan, karcálló.
Ellenáll az enyhe tisztítószereknek.
Megtakaríthatsz:
• Az új csempézés során felmerülő összes költséget,
pl: bontás, javítás, szakember, új csempe.
• Időt: akár egy nap alatt kész a felújítás.
Ne dobd el a régi csempéket!

Gránitszürke

előtte

A felület
A Dulux Simply Refresh Csempefesték közvetlenül felvihető mázas vagy
nem mázas felületre. A festendő
felület legyen tömör, tiszta, száraz,
por- és zsírmentes. Zsírtalanító
használata után a felületet nedves
ronggyal töröljük át és hagyjuk megszáradni. A festék a vízzel való rövid
távú érintkezésnek ellenálló bevonatot hoz létre függőleges felületeken.
Felvitele nem ajánlott vízszintes
felületre, padlóra, munkalapra vagy
zuhanytálcára.

Festés
Festendő felület, a levegő és a festék hőmérséklete legyen
+10°C és 25°C között. Festés közben a levegő relatív páratartalma 80% alatt legyen. Festés előtt alaposan keverd
fel a festéket. NE HÍGÍTSD! A festékesdoboz tetején elhelyezett 5ml-es edzőt (B komponenst) tartalmazó átlátszó
zsacskót a perforáció mentén bontsd ki, majd öntsd bele
a tartalmát a festékbe. Két percen keresztül alaposan
keverd össze. Az így elkészült termék felhasználásra kész,
melyet legkésőbb 48 órán belül fel kell használni. Ajánlott
festőszerszámok. Ecset: akkor érheted el a legjobb
hatást, ha puha, mesterséges sörtéjű ecseteket használsz,

amelyek vizes zománcokhoz készülnek. Henger: a legjobb hatás eléréséhez 4-10 mm-es velúrhenger ajánlott. Vigyél fel 2 réteget. A rétegek között hagyj minimum 4 óra kötési időt. Intenzív színek esetén szükség

utána

lehet 3 réteg felvitelére. Egyenletesen vidd fel a festéket ecsettel vagy hengerrel. Jobb dekoratív hatás elérése
érdekében a rétegek felvitele között végezz finomcsiszolást és alaposan távolítsd el a port. A festett felületek
10 nap elteltével igénybevehetőek. Ez idő előtt védd meg a festett felületet a karcolásoktól, szennyeződésektől, és kerüld a tisztítást. A kötési idő hosszabbodhat alacsony hőmérséklet és / vagy magas páratartalom
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ideális fali csempe, kerámia,
márvány és porcelán festésére
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mellett. Nagy felületek festéséhez azonos gyártási számú termék használata ajánlott.
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HELP?

Segítségre van szükséged?
Személyre szabott szakmai
tanácsadással tudjuk segíteni
munkádat. Írj nekünk a
dulux.hu-n keresztül.
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A műszaki leírások és képek módosításának jogát fenntartjuk. Az ajánlott árak nem kötelező érvényűek. Az esetleges nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek mellet megjelentett színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóstól.
Próbafestés elvégzése ajánlott. Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet
További részletek elérhetők az árjegyzékben, weboldalakon: www.akzoshop.hu, www.dulux.hu

